Č. j.: VSPJ/03528/2020
Akademický senát Vysoké školy polytechnické Jihlava

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu VŠPJ
č. 5/2020 ze dne 22. června 2020
Přítomni:

za akademickou komoru (dále jen AK):
za studentskou komoru (dále jen SK):

10 (viz prezenční listina)
1 (viz prezenční listina)

Omluveni:

Jitka Faltýnová, Pavla Lavingrová, Pavlína Tučková, Andriiana Tehza

Hosté:

rektor prof. MUDr. Václav Báča, Ph.D., prorektorka Mgr. Alena Štěrbová, prorektor
doc. Ing. Zdeněk Horák, Ph.D., prorektorka RNDr. Jana Borůvková, Ph.D., kancléř
Miloslav Vytasil

Celkem přítomna nadpoloviční většina členů senátu, zasedání je usnášeníschopné.
Program:
1. Zahájení
2. Seznámení členů AS VŠPJ s výsledky korespondenčních hlasování ze dne 2. 4. 2020, ze dne
27. 4. 2020 a ze dne 13. 5. 2020
3. Informace rektora o novinkách na VŠPJ
4. Materiály předložené rektorem VŠPJ:


Návrh novely vnitřního předpisu VŠPJ Studijního a zkušebního řádu VŠPJ – ke schválení podle
§ 9 odst. 1b) bod 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (zákon)



Návrh na jmenování nového člena Disciplinární komise VŠPJ, a to RNDr. Jitky Ryškové,
akademické pracovnice Katedry cestovního ruchu (opětovné jmenování s účinností od
15. 9. 2020 z důvodu ukončení funkčního období) – k udělení souhlasu ke jmenování podle
§ 9 odst. 1f) zákona



Vyplacení další mzdy pro zaměstnance VŠPJ – k vyjádření podle čl. 16 odst. 6) Vnitřního
mzdového předpisu VŠPJ

5. Různé
1. Zahájení
Předsedkyně Akademického senátu VŠPJ (AS VŠPJ) dr. Vojáčková přivítala přítomné senátory
a hosty, seznámila je s programem jednání a vyzvala je k jeho případnému doplnění.
Jelikož ze strany senátorů nebylo k programu žádných připomínek či návrhů na jeho doplnění,
předsedkyně AS VŠPJ o něm navrhla hlasovat.
Hlasování:
ANO = 11

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Poté předsedkyně AS VŠPJ navrhla jako ověřovatele zápisu Ing. Martinu Kuncovou, Ph.D. a Ing. Petra
Scholze, Ph.D. a zapisovatelku Ing. Kateřinu Berkovou, Ph.D., a navrhla o tomto návrhu hlasovat.

Hlasování:
ANO = 11

NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

2. Seznámení členů AS VŠPJ s výsledky korespondenčních hlasování ze dne 2. 4. 2020, ze dne
27. 4. 2020 a ze dne 13. 5. 2020
Předsedkyně AS VŠPJ seznámila přítomné senátory s výsledky korespondenčních hlasování ze dne:
-

2. 4. 2020, kterým AS VŠPJ počtem 13 hlasů (2 členové se zdrželi) schválil


Výroční zprávu o činnosti VŠPJ pro rok 2019 (VZČ VŠPJ 2019) s Tabulkovou přílohou VZČ
VŠPJ 2019,



Výroční zprávu o hospodaření VŠPJ za rok 2019 (VZH VŠPJ 2019) včetně Souboru tabulek
VZH VŠPJ 2019,



návrh Rozpočtu VŠPJ na rok 2020,



Střednědobý výhled rozpočtu VŠPJ na roky 2021 – 2022.

-

27. 4. 2020, kterým AS VŠPJ počtem 13 hlasů (2 členové se zdrželi) schválil podmínky
přijímacího řízení na VŠPJ pro akademický rok 2020/2021 do magisterského studijního
programu Specializace ve zdravotnictví, studijního oboru Kvalita a bezpečná péče ve
zdravotnictví v kombinované formě.

-

13. 5. 2020, kterým AS VŠPJ počtem 13 hlasů (2 členové se zdrželi) schválil podmínky
přijímacího řízení na VŠPJ pro akademický rok 2020/2021 do bakalářských studijních programů
se studijními obory v prezenční a kombinované formě, a to studijního programu Porodní
asistence, studijního oboru Porodní asistentka, studijního programu Ošetřovatelství, studijního
oboru Všeobecná sestra a studijního programu Zdravotně sociální péče, studijního oboru
Zdravotně sociální pracovník.

3. Informace rektora o novinkách na VŠPJ
Rektor informoval členy akademického senátu o novinkách na VŠPJ:
a)

Změny ve vedení a orgánech školy
Na základě předchozího souhlasu Akademického senátu VŠPJ ze dne 5. února 2020 byli
s účinností od 1. března 2020 jmenování tři noví členové Disciplinární komise VŠPJ, a to
opětovně PhDr. Vlasta Řezníková, Ph.D., akademická pracovnice Katedry sociální práce
a PhDr. Lada Nováková, PhD., akademická pracovnice Katedry zdravotnických studií. Dále
nově Taťána Izajová, studentka studijního oboru Aplikovaná informatika.

b)

Akreditace
Dne 26. března 2020 Akademická rada VŠPJ korespondenčním hlasováním schválila:

c)



nový bakalářský profesně zaměřený studijní program Zdravotně sociální pracovník se
standardní dobou studia 3 roky v prezenční a kombinované formě,



nové navazující magisterské profesně zaměřené studijní programy Ekonomika
a management a Aplikovaná technika pro průmyslovou praxi se standardní dobou studia
2 roky v prezenční a kombinované formě,



záměr rektora předložit žádost o akreditaci nového bakalářského profesně zaměřeného
studijního programu Zdravotně sociální pracovník se standardní dobou studia 3 roky
v prezenční a kombinované formě studia a žádost o akreditaci nového navazujícího
magisterského profesně zaměřeného studijního programu Aplikovaná technika pro
průmyslovou praxi se standardní dobou studia 2 roky v prezenční a kombinované formě.

Různé


Dne 17. 2. 2020 proběhlo slavnostní otevření nového Výukového centra VŠPJ.
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Dne 22. února 2020 se VŠPJ připojila k oslavám Mezinárodního dne průvodců v cestovním
ruchu, akce Asociace průvodců ČR, pořádáním bezplatných komentovaných prohlídek
jihlavských památek. V této souvislosti byla zájemcům ze strany široké veřejnosti
umožněna prohlídka nového Výukového centra VŠPJ.



Dne 26. února 2020 proběhly na VŠPJ promoční akty napříč všemi studijními programy
a obory.



Téhož dne navštívil VŠPJ místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky, předseda ODS a emeritní rektor Masarykovy univerzity v Brně, prof. PhDr. Petr
Fiala, Ph.D., LL.M., který si prohlédl nové Výukové centrum VŠPJ.



Dne 27. února 2020 se v prostorách VŠPJ uskutečnil Den otevřených dveří pro zájemce
o studium a téhož dne v aule proběhla Urogynekologická konference KZS.



Ve dnech 4. – 5. března 2020 se na VŠPJ uskutečnil 15. ročník mezinárodní konference
Aktuální problémy cestovního ruchu na téma OVERTOURISM – RIZIKO PRO DESTINACE,
pořádané pod záštitou Ing. Kláry Dostálové, ministryně pro místní rozvoj ČR, hejtmana
Kraje Vysočina a primátorky statutárního města Jihlava.



Dne 22. června 2020 proběhlo slavnostní představení CP Factory ve Výukovém centru
VŠPJ.

4. Materiály předložené rektorem VŠPJ


Návrh novely vnitřního předpisu VŠPJ Studijního a zkušebního řádu VŠPJ
Senátoři obdrželi materiály v elektronické podobě v časovém předstihu.
Rektor seznámil senátory s navrhovanými změnami uvedeného vnitřního předpisu VŠPJ.
V rámci diskuse k tomuto bodu zodpověděl rektor dotazy senátorů. Dr. Kuncová poukázala na
sjednocení slov směrnice resp. norma v celém dokumentu. Mgr. Přibyl diskutoval úpravu znění
článku 24, odstavce 2. Dr. Nováková poukázala na technickou připomínku k názvu třetí části
dokumentu Přechodná a závěrečná ustanovení s doporučením vypustit název oddílu
„Závěrečná ustanovení“.
Jelikož k tomuto vnitřnímu předpisu VŠPJ nebylo ze strany senátorů dalších dotazů ani
připomínek, bylo přistoupeno k hlasování.
Připomínky:
Sjednocení pojmů „vnitřní normy“ a „vnitřní předpisy“ v celém dokumentu.
Navrhované znění článek 24 odstavce 2: „Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou
zkouškou, jejíž součástí je obhajoba závěrečné práce a zkouška ze studijního programu. Obě
části se zpravidla konají ve stejném termínu. Jednotlivé části státní závěrečné zkoušky jsou
klasifikovány samostatně známkami podle čl. 23 odst. 4.“
Třetí části dokumentu Přechodná a závěrečná ustanovení doporučujeme vypustit název oddílu
„Závěrečná ustanovení“.
Akademický senát projednal a schvaluje s připomínkami Studijní a zkušební řád VŠPJ.
Hlasování:
ANO = 11



NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Návrh na jmenování nového člena Disciplinární komise VŠPJ
Rektor seznámil senátory s končícím funkčním obdobím člena Disciplinární komise VŠPJ
(DK VŠPJ) ke dni 14. 9. 2020, a to RNDr. Jitky Ryškové, akademické pracovnice Katedry
cestovního ruchu.
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Místo ní rektor navrhuje opětovně RNDr. Jitku Ryškovou, akademickou pracovnici Katedry
cestovního ruchu, a to s účinností od 15. 9. 2020 do 14. 9. 2022.
S dr. Ryškovou byla věc předem projednána a jmenovaná s návrhem vyslovila souhlas.
Jelikož ze strany přítomných senátorů nebylo k tomuto bodu programu žádných dotazů,
návrhů či připomínek, bylo přistoupeno k hlasování.
Akademický senát dává rektorovi souhlas ke jmenování RNDr. Jitky Ryškové, akademické
pracovnice Katedry cestovního ruchu za člena Disciplinární komise VŠPJ s účinností od
15. 9. 2020.
Hlasování:
ANO = 11


NE = 0

ZDRŽEL SE = 0

SCHVÁLENO

Vyplacení další mzdy pro zaměstnance VŠPJ
Rektor k tomuto bodu uvedl, že vedení VŠPJ, vzhledem k úspěšnému hospodaření vysoké školy
a vzhledem k zajištění jejího zdárného chodu v mimořádných podmínkách, rozhodlo o výplatě
další mzdy pro zaměstnance VŠPJ za rok 2020, která bude vyplacena za měsíc červen 2020
v měsíci červenci 2020.
Akademický senát projednal a bere na vědomí vyplacení další mzdy zaměstnancům VŠPJ za
rok 2020.

5. Různé


Senátorka dr. Kuncová poukázala na problémy s akustikou (špatnou zvukotěsností)
ve zrekonstruovaných kancelářích Katedry ekonomických studií. Problém bude dále řešen.



Diskuse ohledně studentské ankety. Prorektorka pro studium sdělila, že začátkem května
probíhalo hodnocení výuky studenty v době nouzového stavu, výsledky budou zveřejněné.



Ve dnech 14. – 17. července se uskuteční na VŠPJ promoce.

Na závěr poděkovala předsedkyně AS VŠPJ všem senátorům za jejich vstřícnost a účast na zasedání.
Další termín řádného zasedání AS VŠPJ: nestanoven
Zapsala:

Ing. Kateřina Berková, Ph.D.

………………..………..……………………………..…

Za správnost:

Ing. Martina Kuncová, Ph.D.

.……………………………………………………….….

Ing. Petr Scholz, Ph.D.

………….…………………………..…………….……..

Předsedkyně AS: Mgr. Hana Vojáčková, Ph.D.

………………………….…………………….……….…
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